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A grande bagunça 
. FERNANDO PEDREIRA 

É. bem conhecida aquela antiga 
história do recruta, ou do jovem ca-
pitão4enente, que enverga com gar
bo a sua farda, mas, na manhã do 

'dia da batalha, dá um tiro no pró-
^prio p.é.pqra não ter de enfrentar as 
,'baias inimigas. Um tiro no pé, dado 
".çom jeito, é sempre melhor do que 
^úm tiro no peito ou na cabeça. 

O nosso presidente José Sarney 
é um homem imbuído de elevados 

*ideais' patrióticos e cheio de boas 
'intenções'. O mal é que ele veste o 
lfardão;faz discurso, cala a sua baio-
"• neta cívica, mas, quando começa a 
1 soar, atrás do horizonte, o tropel das 
Jorças adversas, dá um tiro no pé. 

É bem verdade que os tiros no pé 
vdo nosso presidente, sendo ele um 
. homem de letras, um poeta, sãofigu-
-jativos, metafóricos, não tiram san-
, gue. Não fosse assim e, há muito tem-
?po, o cidadão Sarney estaria confi
nado a uma cadeira de rodas. 

'-- Deve-se reconhecer que o mal do 
^presidente não é só dele. Não é ape-
',nas sarneyco, mas brasileiro. Quan-
'do menos,-serâ brasiliense. E, talvez 
por isso, quem está hoje na cadeira 
de rodas não são os nossos líderes 

"políticos: é a Nova República (ou, se 
rquiseT,em,,a República tout court/ 

'- A culpa pode ser de todos, mas a 
-'pessoa do presidente é decisiva, fun-
^damentav Veja-se o que está ocor
rendo-agora, neste exato instante, 
^comparado com o que aconteceu há 
<um ano, na época do primeiro Plano 
^Cruzado/O plano foi, no início, um 
•'enorme sucesso. Por que malogrou? 
Porque, na hora de enfrentar as tro-

'pas inimigas, o governo deu um tiro 
'no pé. Escondeu-se por trás do muro 
'do congelamento indefinidamente 

•prorrogado, e não teve coragem de 
cortar emissões e gastos, conter a 
demanda excessiva, reduzir o déficit 

^enorme. Ao contrário, escondido 
•utrás do muro, achou que podia tu-
•do, podia ceder tudo a todos (espe-
-cialmente a si próprio) e fazer a 
.festa. 

, ' [-

r. Hoje, ainda mal iniciado, o Pia-
\no Bresser começa a correr riscos 
^parecidos. Uma crise tão séria, como 
, a atual crise brasileira, não pode ser 
t vencida sem muita coragem e sem 
• uma dose4nevitável de austeridade 
-.e de sacrifícios. Ninguém ganha com 
. a inflação e a crise, a não ser os 
. especuladores. Perdemos todos. 
•• JVfas, para que o Pais aceite as restri-
, ções, apesar de urgentes e necessá
rias, é preciso que o governo (que 

.mais do que nunca está com a faca e 
-•o queijo na mão) dê o exemplo e 
«saiba inspirar confiança. 

**• Como exigir dos contribuintes e 
~„:dos assalariados (já com a corda no 
'^pescoço) que aceitem mais impostos 
„£ menòs'sálâriosr se não h ouver ga-

••rantiá -de que suas magras econo
mias não'vão ser outra vez devora-

~„ãas pela gastança oficial, assim que 
'_ as coisas parecerem um pouco me-

' ;
! lhores? Como acreditar que o doutor 

z ''jSarney não vai outra vez dar um tiro 
". y^no pé do seu plano e do seu ministro, 
[ -*^se ele Jjem o_c_aradurismo de decla-
g^^cn^Ainda-agora, que "o governo 

' ^brasileiro é um dos mais austeros do 
^mundo"? Se ele adia por seis meses 
„(seis meses!) os seus projetos de fa

raó do Maranhão e mantém na sua 
copa e cozinha ministros incompe
tentes que insistem em anunciar no
vos planos demagógicos?. 

.._,• Acredita o presidente que a 
^questão do seu mandato está resolvi-
, $a e isto parece verdade, ao menos 
,jia medida em que a aliança entre os 
^fisiológicos do governo e os fisioló

gicos do PMDB possa se manter fir
me. Mas a questão do mandato ape
nas esconde, por baixo dela, a ques
tão verdadeira, que é a questão do 
governo. Exatàmente por isto, aliás, 
ê que o quadro se desanuviou um 
pouco, esta semana, graças ao Pla
no Bresser. 

O País estava desorientado e 
desgovernado, em meio ao mar gros
so da crise. Agora há, pelo menos, a 
esperança de que o ministro da Fa
zenda, que é homem sério e compe
tente, consiga empurrar o barco pa
ra áauas mais tranquilas. Desde que 
o presidente (apertado pelos políti
cos e pelos demagogos) não lhe dê 
um tiro no pé. 

Uma certa dose de compostura e 
de severidade no Palácio é hoje in
dispensável, não só para garantir 
algum apoio público aps cinco anos 
dodoutor Sarney, mas sobretudo pa
ra permitir que a Nação volte suas 
atenções para o que está fazendo (e o 
que a ameaça fazer) o Congresso ou 
Assembleia Nacional Constituinte. 

Por falta de lideranças capazes 
e competentes, a Assembleia trans-
formou-se numa grande bagunça, 
num enorme saco de gatos, capaz de 
produzir um interminável emara
nhado de impropriedades, redun
dâncias, inépcías e absurdos, como 
se pode ver nos relatórios das cha
madas comissões temáticas, já pu
blicados, e que vão agora ser com
pactados num grande copíao (como 
se faz no cinema) pelos montadores 
do relator Bernardo Cabral. 

Os males da Assembleia vêm do 
começo. Vêm do alienado democra-
tismo participativo que inspirou o 
seu regimento interno. Um regimen
to interno deve servir para dar or
dem, eficiência e propósito aos tra
balhos. Este produziu o oposto: a de
sordem, a ineficiência, a dispersão e 
a redundância. Não se discutiu nem 
se examinou um projeto; montou-se 
uma imensa e disforme colcha de 
retalhos, a partir das contribuições 
dos 559 constituintes, espalhados em 
24 subcomissões, cada um, como era 
de esperar, brigando.pelo seu peque
no pedaço, pela sua pequenina ma
nia ou demagogia, pelo seu artigo ou 
parágrafo. 

A consequência foi esse grande 
copião, que vai agora, em plenário, 
receber outra vez milhares de emen
das (as que foram rejeitadas e mais 
muitas outras novas), as quais serão 
outra vez apreciadas e votadas (pri
meiro na Comissão de Sistematiza
ção e depois em plenário), até produ
zirem ò resultado final, a nova Cons
tituição brasileira, que se pode bem 
Imaginar o que vai ser, mesmo na 
melhor das hipóteses imagináveis. • 

O doutor Ulysses, presidente da 
Assembleia (e de mais umas tantas 
coisas), acredita que, agora, o pro
cesso constituinte entre numa fase 
de "decantação "^e, na hora do voto, 
acabe prevalecendo o bom senso da 
maioria menos barulhenta, até aqui 
dominada pelo furor oratório dos 
menos sensatos. Pode ser. O doutor 
Ulysses é um político experiente e 
hábil, embora sua experiência e sua-
fiabilidade de nada tenham servido, 
até aqui, ao saco de gatos que ele 
preside com tanto Aplomb e tanta 
imponência. 

Dirão os otimistas gue Deus- é 
brasileiro. Pois Macunafma também 
é e, provavelmente, mais ainda. En
fim, se o doutor José Sarney puder 
resistir aos seus impulsos de dar ou
tro tiro no pé, pelo menos a econo
mia se equilibra. Quanto ao resto, 
vamos levando. 


